Referat af generalforsamlingen i Trykfoden den 26. januar 2013.
Susanne bød velkommen til den 7. ordinære generalforsamling i foreningen, der var
20 fremmødte medlemmer.
Pkt. 1: Valg af dirigent:
Lis blev valgt til dirigent.
Pkt.2: Bestyrelsens beretning:
Susanne aflagde beretning for 2012.
Bestyrelsen har i 2012 været sammensat således:
Formand Susanne, kasserer Anni, sekretær Kirsten samt Elga og Merete.
Der har været følgende aktiviteter for medlemmerne i 2012.
Forårstur til Ishøj (indvandrekvinder) og Arken, Dronningens udstilling.
Cykelslangesmykker.
Batikfarvning af tørklæder.
Modeshow.
Workshop med dåseclips.
Karen der har hjulpet og vejledt.
Julearrangement.
Susanne takkede alle, der havde gjort noget for foreningen.
Til spørgsmålet om hjemmesiden, tilkendegav forsamlingen at siden bliver brugt.
Pkt. 3: Kommende arrangementer i 2013:
Turudvalgets medlemmer Anni, Merete og Karen, havde den 9. januar arrangeret en
fantastisk tur til Sverige, hvor udstillingen TUTANKHAMON blev set, samt et besøg i et
nærliggende shoppingcenter.
Karen hjælper/vejleder som i ”gamle dage” torsdag den 14. marts og lørdag den 16. marts.
Modeshow lørdag den 1. juni som lørdag hold II står for.
Julearrangementet lørdag før 1. søndag i advent.
Susanne omtalte fremstilling af smykker med kobbertråd i strik, ved Lisbeth Degn.
Susanne undersøger om der er interesse for oprettelse af workshop kursus med
egenbetaling 100 kr. pr person + materialer.
Jette havde et forslag, samt en kontakt til en person (Connie) der kan undervise i brugen
af symaskiner. Undervisningen er egenbetaling og vil koste mellem 200 og 300 kr. pr
person, der vil højst være plads til 10 elever.

Herudover blev der foreslået en tur til Roskilde, hvor vi kunne se et kloster, en ruin ved
kirken, Stof og Stil og evt. et Håndarbejdscenter.
Der blev foreslået en tur til Møllen i Fåborg- der handler med stoffer og samtidig er et
vandrehjem, og et evt. besøg hos KreStoffer i Odense.
Turudvalget ser på ovennævnte forslag.
Pkt.4: Nye medlemmer:
Trykfoden har fået 1 nyt medlem Sigrun.
Foreningen er herefter på 35 medlemmer – men vi kan godt være flere.
Pkt.5: Regnskabet:
Anni fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 6: Fastsættelse af budget og kontingent:
Det fremlagte budget for 2013 blev vedtaget. Kontingentet for 2013 blev fastlagt til
kr. 300. som skal indbetales senest 15. februar til Trykfodens konto i
Nykredit: 5471 0970796
Pkt.7 Valg af bestyrelse:
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år Susanne, Merete og Kirsten, alle blev genvalgt.
Pkt.8: Valg af revisor:
Dagmar blev genvalgt til revisor.
Pkt. 9: Eventuelt:
Lis omtalte Skovhuset i Værløse Ballerupvej 60, der viser forskellig kunst.
Endvidere fortalte Lis om en lille hyggelig garnforretning i Birkerød på Vasevej 80, der
eksempelvis forhandler Hanne Falkenberg garn.
Der blev gjort opmærksom på Håndarbejdsmessen i Rødovre 1 - 3. februar 2013.
Der var en forespørgsel om et evt. visitkort fra Trykfoden.
Lis takkede for god ro og orden.
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